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Artykuł 104 

Zasada specjalności 

1. Jeżeli skazany został przekazany zgodnie z niniej
szą umową z Państwa wydania wyroku do Państwa 
wykonania wyroku, nie może być on ścigany, skazany 
ani poddany w inny sposób ograniczeniom wolności 
w związku z czynem popełnionym przed przekazaniem, 
którego nie dotyczy zgoda na przejęcie wykonania . 

2. Ograniczeń, o których mowa w ustępie 1, nie 
stosuje się, jeżeli: 

1) Państwo wydania wyroku wyrazi zgodę na wszczę

cie postępowania karnego, wykonanie kary lub 
środków zabezpieczających , 

2) przekazany skazany pozosta ł w Państwie wykona
nia wyroku dłużej niż 45 dni po ostatecznym zwol
nieniu, chociaż miał prawo i mógł terytorium tego 
Państwa opuścić, albo gdy po opuszczeniu tego 
Państwa dobrowolnie tam powrócił . 

CZĘŚĆ CZWARTA 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Artykuł 105 

Stosunek do innych umów międzynarodowych 

Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają 
praw i obowiązków wynikających z innych umów za
wartych przez każdą z Umawiających się Stron. 

Artykuł 106 

Wejście umowy w życie 

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie 
w życie po upływie sześćdziesięciu dni od dnia wymia
ny dokumentów ratyfikacyjnych . Wymiana dokumen
tów ratyfikacyjnych nastąpi w Warszawie. 

Artykuł 107 

Czas obowiązywania umowy 

Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat. 
Ulega ona przedłużeniu na dalsze pięcioletnie okresy, 
jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej 
w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem 
danego okresu. 

Sporządzono w Mińsku dnia 26 paźdz i ernika 
1994 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach pol
skim i białoruskim, przy czym obydwa teksty mają jed
nakową moc. 

Na dowód czego wyżej wymienieni pełnomocnicy 
Umawiających się Stron podpisali niniejszą umowę 
i opatrzyli ją pieczęciami . 

W imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

A. Olechowski 

W imieniu 
Republiki Białoruś 

W Sienka 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, 

- jest przyjęta , ratyfikowana i potwierdzona, 

- będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 9 marca 1995 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wafęsa 
L.S. 

Minister Spraw Zagranicznych: A. Olechowski 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 7 czerwca 1995 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bia
łoruś o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i kar

nych, sporządzonej w Mińsku dnia 26 października 1994 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie 
z artykułem 106 Umowy między Rzecząpospolitą Pol
ską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i stosun
kach prawnych w sprawach cywilnych , rodzinnych, 
pracowniczych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 
26 października 1994 r., nastąpiła w Warszawie dnia 31 

maja 1995 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych 
wymienionej umowy. 

Powyższa umowa wchodzi w życie dnia 1 sierpnia 
1995 r. 

Minister Spraw Zagranicznych : W Bartoszewski 




